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BIO- ECOLOGISCHE BOUWMATERIALEN VOOR
ENERGIEZUINIGE HOUTBOUW

eurabo
Natuurlijk wonen
Stijgende energieprijzen, een gezonde woonomgeving, aangename
en snelle verwerking, een leefbare wereld nalaten aan onze kinderen...
iedereen heeft er baat bij om te kiezen voor bio-ecologische
bouwmaterialen!
Eurabo is een pionier op het vlak van bio-ecologische én energiezuinige
bouwmaterialen. Naast de verdeling van kwalitatieve bioecologische bouw-, hout- en isolatiematerialen, willen wij onze
klanten bijstaan met deskundig advies op maat.
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FSC®-label
Wij kiezen voor verantwoord bosbeheer, u ook?
Door de aankoop van houtproducten met FSC®-label ondersteunt
u verantwoord bosbeheer. Het FSC®-label staat garant voor een
ecologisch, economisch en sociaal verantwoord bosbeheer
wereldwijd.
Onze houtproducten met FSC®-label zijn traceerbaar van bos tot
consument. Eurabo beschikt hiervoor over een CoC-certificaat (CUCoC-820216) uitgereikt door een onafhankelijk controle organisme.
Bepaalde producten die niet beschikbaar zijn met FSC®-label bieden
we aan met het PEFC®-label (certificaatnummer CU-PEFC-820216).
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Engineered wood
Voor energiezuinige houtbouw
Houten I-liggers vormen door hun ‘slim’ profiel de oplossing voor
energiezuinige houtskeletbouw en de realisatie van roosteringen
met grote overspanning. LVL-, KVH- en Glulam-balken in diverse
dimensies vervolledigen ons gamma engineered wood.
Met ons balkbewerkingscentrum zagen en
frezen wij uw balken op maat. Voor advies over
dimensionering van vloeren en dakconstructies maken
we met plezier tijd voor u.
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Timmerhout en platen
Uit verantwoord bosbeheer
Met de aankoop van FSC®-gecertificeerd timmerhout ondersteunt u
duurzaam bosbeheer. Wij beschikken steeds over een ruime voorraad
grenen- en vurenhout met FSC®-label, in alle gangbare kopmaten.
Alle OSB-, multiplex- en MDF-platen binnen ons gamma dragen ook
het FSC®-label. Doordat deze constructieplaten formaldehydevrij
verlijmd zijn, wordt bijgedragen aan een gezonde woonomgeving.
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Thermisch verduurzaamd hout-FSC®
Veredelde gevelafwerking
Platohout is door een gepatenteerd procédé van ‘koken en
bakken’ verduurzaamd zonder toevoeging van chemicaliën. De hoge
duurzaamheidsklasse (2) en vormstabiliteit maken Plato hout en
Thermodur - ayous en fraké - uitermate geschikt voor onbehandeld
buitengebruik zoals gevelbekleding.
Met Rubio Monocoat kan u een 1-laagse extra milieuvriendelijke
houtbescherming (oplosmiddelvrij) en kleuring aanbrengen. Naast
een uitgebreide waaier gevelbekledingsprofielen in thermisch
verduurzaamd vuren, ayous of fraké bieden we ook schaafwerk op
maat aan voor projecten. Een speciale brandwerende behandeling
kan op aanvraag.
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Isolerende onderdakplaten
De beschermende isolatiemantel
Voor een goedwerkende isolatie is een winddichte buitenschil
noodzakelijk: zonder een winddichte jas, zal een wollen trui je
immers ook niet warm houden bij winderig weer! Kies hierbij wel een
dampopen en isolerende jas...
Eurabo verdeelt isolerende buitenplaten voor zowel daken als wanden,
dit in verschillende diktes.
De energiezuinige dakvlakramen en platdakvensters van Fakro
vervolledigen ons gamma voor duurzame dakconstructies.
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Bio- ecologische isolatiematerialen
Gezond en comfortabel wonen
Isolatiematerialen uit natuurlijke vezels zoals katoen, kurk, houtwol,
vlas, cellulosevlokken en diverse houtvezelplaten beschikken
over superieure, thermische, akoestische en vochtbufferende
kwaliteiten.
Geocell glasgranulaten als drukvaste en vochtresistente isolatie
vervolledigen ons gamma.
Hierdoor creëren ze een gezond en comfortabel binnenklimaat in
winter én zomer! Bovendien zijn bio-ecologische isolatiematerialen
vlot verwerkbaar, zonder huidirritatie, klimaatneutraal en
recycleerbaar.
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Lucht- en winddichting
Voor optimale isolatie en bescherming
Een efficiënte isolatie vraagt meer dan het aanbrengen van een
isolatiemateriaal. Naast een regen- en winddichte buitenschil is
een luchtdichte dampremmende binnenschil noodzakelijk. Dit om
warmteverliezen door luchtstromingen en bouwschade door vocht
te vermijden.
Het uitgebreide gamma pro clima folies en kleefmiddelen biedt
een optimale en blijvende oplossing voor alle lucht- en winddichte
aansluitingen in nieuwbouw- en renovatieprojecten.
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Droogbouw afwerkingsplaten
Veelzijdige sterke afwerking
Fermacell gipsvezelplaten met haar superieure prestaties voldoen
aan de hoge comforteisen inzake stabiliteit, brandwerendheid,
geluidisolatie en vochtgedrag.
De Fermacell afbouwplaten zijn op alle vlakken ecologisch door
hun productieproces uit gerecycleerd gips en papiervezels, zonder
toevoeging van bindmiddel. Propere zaagresten worden actief
ingezameld voor recyclage tot nieuwe platen.
Lemix® Leemplaten bieden een oplossing voor toevoeging van inertie
en vochtregulatie van wanden.
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Meubelpanelen en parket - FSC®
Interieurafwerking met natuurlijke uitstraling
Kers op de taart is het gamma kwalitatief superieure meerlagige
FSC®- gecertificeerd parket Berg&Berg en massieve plankenvloer in
lariks en streekeigen kastanje. Ook voor natuurlijke oliën, wassen
en onderhoudsproducten van Rubio Monocoat, Faxe en Aquamarijn
kan u bij ons terecht.
De Binder meubelplaat in vuren en lariks is beschikbaar in
verschillende afmetingen. Dit meubelpaneel is zowel geschikt voor
esthetische interieurprojecten als voor constructieve houtbouw.
De Binder vuren Thermo is ook geschikt voor buitengebruik als
gevelbekleding. Samengestelde rubberwood- en eiken platen in
superior kwaliteit (AA) vervolledigen het gamma meubelpanelen.
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Bevestigingsmiddelen
Totaaloplossing voor de houtbouw
Eurabo voorziet een totaaloplossing met een uitgebreide voorraad
hangers, schroeven en andere gespecialiseerde bevestigingsmiddelen
voor de houtbouw.
De producten van Simpson Strong-Tie® en Schmid Schrauben Hainfeld®
staan synoniem voor Europese topkwaliteit op het gebied van
houtverbindingen.
Deze materialen zijn CE-gemarkeerd en de kwaliteit wordt
gewaarborgd door certificering, Europese Technische Goedkeuringen
(ETA) en sterkteproeven in laboratoria.
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Planadvies en berekening
More engineering is less material
In Eurabo Gent en Ronse staan onze medewerkers ter beschikking voor
technisch planadvies over uw houtskeletbouw- of renovatieproject.
Wij geven advies en praktische plaatsingstips voor het correct
aanbrengen van luchtdichting en isolatie.
Onze eigen stabiliteitsafdeling adviseert de best passende houtsecties
voor roosteringen en dakconstructies. Een doordacht ontwerp leidt
tot minder materiaalverbruik en dus een lagere kostprijs van uw
bouwproject!
Van harte welkom in Gent of Ronse! Maak bij voorkeur een afspraak
met één van onze medewerkers.
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Frees, zaag en schaafwerk
Op maat
Met ons balkbewerkingscentrum kunnen we houtstructuren
op maat aanleveren: dakspanten verzaagd in verstek,
zwaluwstaartverbindingen voor zichtbare roosteringen,
uitsparingen voor integratie ventilatiebuizen, ...
Onze medewerkers genereren aan de hand van een
tekenpakket een zaaglijst en legplan. Desgewenst
staat onze stabiliteitsdienst in voor de voorcalculatie
van de dak- en vloerroosteringen.
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Opleidingen
Onze kennis delen
Duurzaam bouwen vereist een correcte toepassing en plaatsing.
Onze kennis hierover willen we graag doorgeven aan de vakman,
architect en bouwheer.
Op regelmatige tijdstippen organiseert Eurabo opleidingen rond
diverse aspecten van energiezuinige houtbouw en renovatie met bioecologische materialen.
De opleidingen worden steeds aangekondigd via onze digitale
nieuwsbrief of op onze website.

- 15 -

VERSIE 13/09/2018

Bezoek onze webshop op eurabo.be

Bio-ecologische bouwpartner 2014

ROK 52 - Pont West 112
9600 Ronse
+32(0)55 23 51 40
info@eurabo.be
Volg Eurabo op Twitter

Wiedauwkaai 87
9000 Gent
+32(0)9 216 46 40
www.eurabo.be
Volg Eurabo op Facebook

